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Συνδυασμός τοπικής αγωγής τοπικού αντιμυκητια-
σικού συγχορηγούμενου με ουρία 40% προσφέρει 
επιτυχημένη αντιμετώπιση του υπερκερατωσικού 

τύπου δερματοφυτίας άκρου ποδός, όπως δήλωσε η 
Boni E. Elewski, M.D., στο χχ Παγκόσμιο Συνέδριο 
Δερματολογίας, που διεξήχθη στο Παρίσι τον Ιούλιο 
του 2002.

Η καθηγήτρια της Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο της 
Alabama (Birmingham – Η.Π.Α.) μαζί με τη βοηθό της Ιατρό 
Δερματολόγο Heather R. Haley, σε παρουσίαση poster, ανέφε-
ραν ότι σε 12 ασθενείς με επιβεβαιωμένη δερματοφυτία υπερ-
κερατωσικού τύπου του άκρου ποδός, επετεύχθη τόσο μυκη-
τολογική όσο και κλινική ίαση εντός διαστήματος 2-3 εβδομά-
δων μετά την έναρξη θεραπείας με κρέμα κυκλοπιρόξ 0,77% 
(2 φορές την ημέρα) σε συνδυασμό με κρέμα ή γαλάκτωμα 
40% ουρίας (1 φορά την ημέρα μετά την εφαρμογή του αντι-
μυκητιασικού φαρμάκου). Μετά την ολοκλήρωση του ως άνω 
πρωτοκόλλου, αυτό το θεραπευτικό σχήμα χρησιμοποιήθηκε, 
με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, για την ταχεία εκρίζωση 
των μυκήτων και εξαφάνιση της υπερκεράτωσης σε αρκετούς 
άλλους ασθενείς. Η ίδια ανταπόκριση επετεύχθη και σε μερι-
κούς ασθενείς οι οποίοι έλαβαν κρέμα με μπουτεναφίνη 1% ή 
τερμπιναφίνη 1% (Lamisil) αντί του κυκλοπιρόξ.

Η Dr. Elewski δήλωσε: «Είναι ευρύτατα γνωστό ότι η δερμα-
τοφυτία υπερκερατωσικού τύπου του άκρου ποδός είναι ένα 
πρόβλημα το οποίο δύσκολα θεραπεύεται με τοπική αγωγή. Η 
αναποτελεσματικότητα της τοπικής θεραπείας εν μέρει οφείλε-
ται στην παρουσία σημαντικής υπερκεράτωσης στην πελματι-
αία επιφάνεια, η οποία παρεμποδίζει τη διείσδυση του φαρμά-
κου, αλλά συγχρόνως μπορεί να σχετίζεται με τη συνυπάρχουσα 
ονυχομυκητίαση, η οποία συνήθως είναι παρούσα. Για το λόγο 
αυτό, συνήθως χρησιμοποιούνται ένας συνδυασμός θεραπείας 
με συστηματικούς και τοπικούς αντιμυκητιασικούς παράγοντες. 
Η εμπειρία μας δείχνει ότι η χρήση 40% ουρίας για κερατόλυση 
και απολέπιση προάγει την κλινική ίαση και αυξάνει την απο-
τελεσματικότητα του τοπικού αντιμυκητιασικού φαρμάκου. Ο 
συνδυασμός αυτός δημιουργεί εκπληκτικά θεραπευτικά απο-
τελέσματα μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, ενώ την ίδια ώρα 
παρέχει και αισθητικά αποτελέσματα, επιτρέποντας συγχρόνως 
την αποφυγή per os αντιμυκητιασικής αγωγής.»

Σε όλους τους ασθενείς η διάγνωση της δερματοφυτίας έγι-
νε κλινικά και επιβεβαιώθηκε με έλεγχο υπεροξειδίου του κα-
λίου, αναγνωρίζοντας την παρουσία δερματοφύτων σε δείγ-
ματα δέρματος. Στους περισσότερους ασθενείς με θετική καλ-
λιέργεια μυκήτων ταυτοποιήθηκε το T. rubrum. Μετά από 2-
3 εβδομάδες με τη συνδυασμένη τοπική θεραπεία, οι ασθε-
νείς όχι μόνο ήταν μυκητολογικά αρνητικοί, αλλά και όλα τα 
σημεία και συμπτώματα, όπως απολέπιση, ερύθημα και κνη-
σμός, είχαν απαλειφθεί. Η Dr. Elewski ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ότι η ταχύτατη επίτευξη κλινικής ίασης διαχωρίζει αυτήν την 
τοπική αγωγή από την ανταπόκριση της λοίμωξης στις per os 
αντιμυκητιασικές θεραπείες. Όπως εξήγησε η Dr. Elewski: «Με 
τη συστηματική θεραπεία η κλινική βελτίωση υπολείπεται της 
μυκητολογικής ίασης. 

Η μυκητολογική θεραπεία επιτυγχάνεται μετά από αρκετές 
εβδομάδες λήψης per os φαρμάκων, συγχρόνως όμως η νε-
κρή κερατίνη παραμένει ακόμα και χρειάζεται κάποιο χρονικό 
διάστημα ώστε να επανέλθει το δέρμα στη φυσιολογική του 

μορφή μετά την εξαφάνιση του μύκητα. Οι ασθενείς νιώθουν 
πραγματικά πολύ ευχάριστα όταν διαπιστώνουν ότι η κρέμα 
ουρίας μειώνει την υπερκεράτωση, έτσι ώστε να αισθάνονται 
τα πόδια τους καλύτερα».

Η Dr. Elewski σημείωσε ότι ανακάλυψε τυχαία αυτή τη συν-
δυασμένη θεραπευτική προσέγγιση όταν αντιμετώπισε την πε-
ρίπτωση ενός ασθενούς με σοβαρή δερματοφυτία υπερκερα-
τωσικού τύπου και ονυχομυκητίασης. Ο ασθενής είχε υποστεί 
μεταμόσχευση και λάμβανε ήδη πολλαπλά σχήματα συστημα-
τικών φαρμάκων. Ενώ υπήρχαν αρκετές επιλογές per os αντι-
μυκητιασικών που θα μπορούσαν να του χορηγηθούν, χωρίς 
κίνδυνο αλληλεπιδράσεων, ούτε ο ασθενής αλλά ούτε και ο 
ιατρός που έκανε την μεταμόσχευση ήταν υπέρ της προσθήκης 
στο θεραπευτικό του πρωτόκολλο ενός επιπλέον per os φαρ-
μάκου. Και συνέχισε η ίδια: «Ο ασθενής χρησιμοποιούσε στα 
πόδια του μια αντιμυκητιασική κρέμα και γαλακτικό αμμώνιο 
12% χωρίς επιτυχία. Έτσι, αναρωτήθηκα τι αποτέλεσμα μπο-
ρεί να είχε η ουρία στην περίπτωσή του. Αρχικά, είχα ενδοια-
σμούς σχετικά με την ασφάλεια για τη χρήση ενός προϊόντος 
40% ουρίας, αφού γνώριζα ότι χρησιμοποιείται για την αφαί-
ρεση νυχιών, αλλά ο ασθενής τη χρησιμοποίησε σε συνδυα-
σμό με τοπική κρέμα κυκλοπιρόξ για τις επόμενες εβδομάδες, 
με εξαιρετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα και χωρίς καμία ανε-
πιθύμητη ενέργεια. Στο δικό μας πρωτόκολλο, μόνο ένας από 
τους ασθενείς μας εμφάνισε ερεθισμό στα μεσοδακτύλια δια-
στήματα, αλλά ήταν περιορισμένης έκτασης και δε χρειάσθη-
κε να σταματήσουμε την πορεία της αγωγής».

Η Dr. Elewski θεωρεί ως δεδομένο ότι η ωφελιμότητα της 
ουρίας οφείλεται στην απολεπιστική ή κερατολυτική της δρά-
ση, η οποία κατά πρώτο λόγο βελτιώνει την κλινική εικόνα της 
υπερκεράτωσης και κατά δεύτερο λόγο διευκολύνει τη διείσδυ-
ση του τοπικού αντιμυκητιασικού στην περιοχή. Παρόλα αυτά, 
υπάρχουν επίσης και στοιχεία in vitro που δείχνουν ότι η ου-
ρία 40% έχει εγγενή αντιμυκητιασική δράση. Σύμφωνα με μια 
αναφορά, η ουρία 40% ήταν εξίσου αποτελεσματική με την 
κρέμα κυκλοπιρόξ στη μείωση των αποικιών T. rubrum, όταν 
αυτές εκτέθηκαν σε ουρία για 3 ημέρες. Στις περιπτώσεις όπου 
και οι δύο παράγοντες χρησιμοποιήθηκαν μαζί, υπήρξε πλή-
ρης εξαφάνιση του μύκητα εντός 6 ωρών.

Όπως δήλωσε η Dr. Elewski: «Η πιθανότερη εξήγηση για την 
αντιμυκητιασική δράση της ουρίας είναι ότι δημιουργεί αποδό-
μηση του κυτταρικού τοιχώματος του μύκητα. Λαμβάνοντας 
υπόψη την αντιμυκητιασική της δράση, καθώς και την πιθανό-
τητα η ουρία να μπορεί να εξουδετερώσει τους μύκητες που 
ευθύνονται για την υπερκερατωσικού τύπου δερματοφυτία του 
άκρου ποδός, μειώνοντας συγχρόνως την υπερκεράτωση, μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μπορεί να έχει κάποια χρησιμότητα 

και ως μονοθεραπεία στην ίαση αυτής της λοίμωξης». Για να 
διαπιστώσει τη βασιμότητα αυτής της υπόθεσης, η Dr. Elewski 
σχεδιάζει μια κλινική μελέτη κατά την οποία 30 ασθενείς με 
δερματοφυτία υπερκερατωσικού τύπου του άκρου ποδός θα 
χωριστούν τυχαία σε 3 ομάδες. Στην πρώτη ομάδα θα γίνει το-
πική θεραπεία με κυκλοπιρόξ, στη δεύτερη με ουρία 40% και 
στην τρίτη θα γίνει θεραπεία με συνδυασμό και των δύο ουσι-
ών. Επιπλέον, θα μελετήσει in vitro την αντιμυκητιασική δράση 
της ουρίας σε πυκνότητες 20% και 40%. Αναμένοντας τα απο-
τελέσματα αυτών των μελετών, η χαμηλότερη συγκέντρωση 
ουρίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα θεραπευτικό 
πρωτόκολλο ή σε βάση συντήρησης, έτσι ώστε να αποκλειστεί 
η υποτροπή μετά από τη θεραπεία δερματοφυτίας του άκρου 
ποδός. Σε μία άλλη κλινική μελέτη, η Dr. Elewski σχεδιάζει να 
εξετάσει τη χρήση γέλης με ουρία 40% ως συνοδού θεραπεί-
ας στην τοπική αντιμυκητιασική θεραπεία της ονυχομυκητία-
σης. Σε αυτή τη μελέτη, οι ασθενείς θα εφαρμόζουν στην πε-
ριοχή γέλη ουρίας μία φορά το πρωί και αντιμυκητιασική λά-
κα ονύχων κυκλοπιρόξ 8% το βράδυ. Κλείνοντας την ανακοί-
νωσή της η Dr. Elewski δήλωσε: «Σε κάποιους από τους ασθε-
νείς με δερματοφυτία του άκρου ποδός συνυπάρχει και περιφε-
ρική ονυχομυκητίαση, αλλά δεν είναι καλοί υποψήφιοι για θε-
ραπεία με χρήση per os αντιμυκητιασικών φαρμάκων. Ως απο-
τέλεσμα ύπαρξης του μυκητιακού αποθέματος στα νύχια των 
ποδιών, πιθανώς να μην μπορούν να διατηρήσουν την καθα-
ρότητα της πελματιαίας επιφάνειας για πολύ μετά την αποθε-
ραπεία της δερματοφυτικής λοίμωξης του άκρου ποδός. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την υποτροπή της νόσου. Η τοπική θερα-
πεία με ουρία ίσως μπορεί να αποτελέσει μία ασφαλή και μη 
δαπανηρή επιλογή για τη διαχείριση αυτών των ασθενών και 
την πρόληψη των υποτροπών. Όμως, αυτή η προσέγγιση βρί-
σκεται ακόμα υπό αξιολόγηση».

Η Dr. Elewski δεν έλαβε καμία επιχορήγηση για τις μελέτες που 
αναφέρθηκαν σε αυτό το άρθρο.

Η ουρία δρα συνεργικά στη θεραπεία 
της υπερκερατωσικής δερματοφυτίας 

του άκρου ποδός
ΜΕΤΑΦΡΑΣη: ΙΩΑΝΝηΣ ΠΑΪΖηΣ
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Εικόνα 1. Υπερκερατωσικού τύπου δερματοφυτία άκρου ποδός 
πριν (αριστερά) και μετά από τη θεραπεία με 40% ουρία και κρέμα 
κυκλοπιρόξ.
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